Diarienummer: 2017-Sbn0017

Handlingsplan funktionshinder
Framtaget med riktlinjer ur Politiskt program med åtgärder för personer med
funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, § 131

Antagen av kommunstyrelsen Ks 2017-09-05 § 201
Diarienummer: 2017-Sbn0017

Inledning
Kommunens vision till år 2020 sammanfattas i devisen ”Eksjö kommun – Småland som
bäst” och förtydligas av den övergripande målformuleringen ”En entusiastisk anda hos
medborgare, näringsliv och kommun ger oss en bra framtid! ”
I anslutning till visionen har kommunfullmäktige antagit ett antal program som uttrycker
den politiska viljeinriktningen inom kommunens olika verksamhetsområden.
Denna handlingsplan tar avstamp i Eksjö kommuns politiska program med åtgärder för
personer med funktionsnedsättning som antogs av kommunfullmäktige 2013-06-19, § 131
som gäller fram till år 2025. Handlingsplanen är koncerngemensam och syftar till att på
alla plan medvetandegöra behov, åtgärda brister, förbygga kostsamma efterkonstruktioner
samt förutse behov för personer med någon typ av funktionshinder.
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Handlingsplan funktionshinder
Samtliga åtgärder utgår från de åtta fokusområden som pekas ut i det politiska programmet.
A) God kunskap om funktionshinder och dess effekter
1. En koncerngemensam grupp tillsätts för arbetet med funktionshinder med
samordningsansvar för funktionshinder.
Ansvar: Kommunledningskontoret
2. Informera nyckelpersoner i koncernen och samarbetspartners om relevant
lagstiftning och kommunens målsättningar inom området funktionshinder.
Ansvar: Kommunledningskontoret

B) Förebyggande insatser
1. Rutiner ska säkerställas så att funktionshinder diskuteras i syfte att förhindras i
såväl översikts- som detaljplanering.
Ansvar: Samhällsbyggnadssektorn
2. Kommunens nämnder ska nyttja Funktionshinderrådet som remissorgan i
ärenden som berör funktionsnedsättning.
(Ej i ärenden som berör enskild person)
Ansvar: Kommunledningskontoret
C) Medicintekniskt stöd
1. Kompetensutveckling för personalen utifrån verksamhetens behov.
Ansvar: Berörda sektorer och bolag
D) Socialt stöd och service
1. Kompetensutveckling för personalen utifrån verksamhetens behov.
Ansvar: Berörda sektorer och bolag
2. Uppdaterad och relevant information kring Lagen om stöd och service, LSS,
Socialtjänstlagen och SoL ska finnas på kommunens hemsida.
Ansvarig: Sociala sektorn
3. Information om hur kommunen hanterar behov av individuella serviceinsatser,
anhörigstöd, ledsagarservice, ekonomiskt bistånd kopplat till
funktionsnedsättning mm. ska finnas på kommunens hemsida.
Ansvarig: Sociala sektorn
Information kopplat till ovanstående
Service insatser sker utifrån individuella biståndsbeslut.
Anhörigstöd finns att tillgå i kommunen och kan ske både med och utan
biståndsbeslut. Även uppsökande verksamhet förekommer inom detta område.
Ledsagarservice beviljas som bistånd utifrån enskildas individuella behov.
Behöver någon med funktionsnedsättning bistånd för sin ekonomiska
situation sker individuell prövning.
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E) Tillgänglighet
1. Funktionshinderrådet och dess medlemmar ska påtala brister i den offentliga
miljön.
Ansvar: Kommunala funktionshinderrådet
2. Inför och i samband med förändringar av allmänna platser ska
Funktionshinderrådet nyttjas som samrådspart.
Ansvar: Samhällsbyggnadssektorn
3. Aktiv samverkan ska ske mellan fastighetsägarna, handlarna och Eksjö
stadsutveckling för att förbättra kommunens publika miljöer.
Ansvar: Samhällsbyggnadssektorn
F) Utbildning, arbete och ekonomisk försörjning
1. Planmässigt och strategiskt organisera verksamheten utifrån behov på gruppoch individnivå, pedagogiskt, socialt och lokalmässigt. Skolmyndighetens
specialpedagogiska tillgänglighetsmodell ska användas.
Ansvar: Barn- och ungdomssektorn
2. Stöd och hjälp ska ges med anpassning och utprovning av digitala lär verktyg,
utveckla lärmiljön för elever och personal bland annat genom Eksjö kommuns
skoldatatek.
Ansvar: Barn- och ungdomssektorns rektorer i samarbete med
elevhälsan
3. Kompetensutveckling för personalen utifrån verksamhetens behov.
Ansvar: Berörda sektorer och bolag
4. Individuellt stöd och information ska ges via studie- och yrkesvägledare under
studietiden, vid praktik och framtida yrkesval. Samarbete ska ske med externa
berörda parter för att aktivt verka för att skäliga tillgänglighetsåtgärder görs för
framtida försörjning.
Ansvar: Barn- och ungdomssektorn
G) Aktiv fritid
1. Åtgärdsplaner för ökad tillgänglighet upprättas för alla större anläggningar och
områden.
Ansvar: Tillväxt och utvecklingssektorn
2. Inför nyetablering eller förändringar av befintliga fritids- eller
friluftsanläggningar ska Funktionshinderrådet nyttjas som samrådspart.
Ansvar: Tillväxt- och utvecklingssektorn
H) Samarbete med funktionsnedsattas organisationer
1. Säkerställa att alla de organisationer som verkar för någon typ av
funktionsnedsättning inom kommunens geografiska yta ges möjlighet till en
plats i det kommunala funktionshinderrådet
Ansvar: Gemensamt
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Uppföljning
Programmet följs upp årligen. Av uppföljningen ska framgå om JA, insatser har gjorts eller helt
genomförts i enlighet med handlingsplanen, NEJ, insatser har gjorts utan att hänsyn tagits till
handlingsplanen, eller INTE AKTUELLT, inga åtaganden i linje med handlingsplanen har varit
aktuella. Använd matris nedan och skicka till samhallsbyggnad@eksjo.se.
Samhällsbyggnadssektorn ansvarar för att uppföljningen blir genomförd.
Sektor/bolag:……………………………….
HANDLING
A1
A2
B1
B2
C1
D1
D2
D3
E1
E2
E3
F1
F2
F3
F4
G1
G2
H1

JA

NEJ

INTE AKTUELLT

Övriga upplysningar:……………………………………………………………………………...
Förslag på egna förbättringar:…………………………………………………………………….

Utvärdering
Utvärdering av kommunens arbete med tillgänglighet utvärderas idag på flera sätt. Uppföljningen
av handlingsplanen ska uppfattas som ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar inom området
och en tankeställare årligen. En bättre måttstock på hur Eksjö kommun står emot andra
kommuner mäts idag via dels KKIK (Kommunens kvalité i korthet) och dels via myndigheten
för delaktighet vilket sker årligen. Utvärdering av denna handlingsplan görs i samband med
utvärderingen av det politiska programmet med åtgärder för personer med

funktionsnedsättning som antogs av kommunfullmäktige 2013-06-19, § 131.
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